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Čislo smlouvy MF

33021 009/2014
Toto č íslo uvád ějte p ř i fakturaci

SMLOUVA O DÍLO
Eviden ční č íslo Objednatele: 3302100912014; Eviden ční č íslo Zhotovitele:F.ťO.... "O^

TECHNICKÁ PODPORA MIGRACE AGEND"

uzav řená dle ustanoveni § 2586 a násl. zák. Č . 8912012 Sb., Občanský zákoník (dálce jen „NOT'), v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozdějších p ředpis ů a dle

Smě rnice č .3/2012 ministra financí, o používání elektronického tržišt ě p ř i po ř izováni a obměně
určených komodit zadaná na základ ě Výzvy k jednání ve věci ve řejné zakázky malého rozsahu

č .j.: MF-842712014133

(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 525/15, 118 00 Praha 1
I ČO: 00006947
DIČ :CZ00006947
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobo čka Praha 1
Č . účtu: 3328001/0710
jejímž jménem jedná Ing. Lud ěk Novotný, ředitel odboru 33- Ř ízení a provoz ICT resortu MF

dále jen „Objednatel'

a

COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2588133a
160 00 Praha 6

IČO: 63077124, DIČ : CZ63077124
Bankovní spojeni:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.
Č . účtu: 1161811001/2700
zastoupená: Ing. Mgr. Petrem Dupákem, MBA, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36459

dále jen „Zhotovitei"

	

1.

	

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.1 Vzhledem k tornu, že Objednatel má z d ůvodu výkonové nedostate čnosti clusteru serverů , které pro stáří

je neekonomické a technicky problematické rozši řovat, v úmyslu p řevést vybrané agendy na výkonnější
servery, a Zhotovitel má v úmyslu tyto služby Objednateli poskytnout, dohodly se smluvní strany na
uzav ření této smlouvy.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základ ě ve řejné zakázky malého rozsahu Objednatele vyhlášené na
elektronickém tržišti www.gemin.cz s názvem „Technická podpora migrace agend", systémové č íslo:

T002114N00010094, eviden ční č íslo: Č . j. : MF-8427/2014/33.
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1.3 P ředmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele instalaci a konfiguraci techniky
Sun M5000, T4-4 a Hitachi USP-V v rozsahu uvedeném v p říloze č . 1 této smlouvy. Pro vylou čení
veškerých pochybnosti smluvní strany shodn ě prohlašuji, že pln ění dle položek 6. až 10. p řílohy č . 1 této
smlouvy nejsou p ředm ětem této smlouvy.

1.4

	

Předmětem této smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle č lánku 2
této smlouvy.

2.

	

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

2.1 Celková cena bez DPH uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č .
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd ějších p ředpisů a je cenou maximální a nep řekroč itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu plněni smlouvy, včetn ě nákladů souvisejících s
p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ěni apod.

2.2

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět pln ěni zaceléobdobítrvánísmlouvy činí:
bez DPH

	

211 380,- Kč ,
slovy (Dvěstějedenácttisíct řistaosmdesát korun),

DPH

	

21 % 44 389,80 Kč ,
slovy (Č ty řicetčty řitisíctňstaosmdesátdevět korun osmdesát halé řů ),

včetně DPH

	

255 769,80 Kč ,
slovy (Dvěstěpadesátpěttisícsedmsetšedesátdev ět korun osmdesát haléřů ).

2.3

	

Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka

(1) úhrada za práce dle bod ů 1.až 5. p řílohy č. 1 této smlouvy

	

116 260 Kč bez DPH
(2) úhrada za práce dle bod ů 11.až 13. p řílohy č . 1 této smlouvy

	

95 120 Kč bez DPH

2.4

	

Cena předm ětu plnění uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku bude uhrazena dle následujícího
harmonogramu plateb:

Harmonogram plateb

(1)

	

práce dle bod ů 1. až 5. p řílohy č . 1 této smlouvy

	

116 260 Kč bez DPH do 21

	

dnů od
doručení faktury

(2)

	

práce dle bodů 11. až 13. p ř ílohy č . 1 této smlouvy 95 120 K č bez DPH do 21

	

dnů od
doručeni faktury

2.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu p ředmětu pln ění (tedy vystavit fakturu - da ňový doklad) následující
den po p řevzetí p ředmětu pln ění bez vad a nedod ě lků a potvrzení „dodacího dokladu" (dodací list,
předávací !p řejímací protokol, akceptační protokol apod.) o dodávce č i službě oprávn ěným zástupcem
Objednatele v mistě plnění a to nejdéle do 15ti dn ů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat da ň , nebo
přiznat uskutečněni pln ěni.

2.6

	

Vystavený da ňový doklad/ faktura musí obsahovat:

a) rozpis položek p ředmětu pln ění p řesně dle smlouvy,

b) uvedeni jejich jednotkových cen,

c) zakázkové číslo smlouvy,

d) úplné bankovní spojení dodavatele,

e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zn ěni pozd ějších
předpis ů ,

f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOZ").

2.7 Společně s fakturou - da ňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad, který musí
obsahovat jednoznačné označení dodávky č i služby, a to včetně přesných názv ů položek, jejich počet,
jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u nehmotného majetku č ísla licencí. Dodací doklad
připojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být t ěmito
zástupci vlastnoručn ě čitelně podepsán.

2.8

	

Cena plnění je splatná do dvaceti jedna (21) dn ů od doručeni řádně vystavené faktury - da ňového
dokladu Objednateli.

2.9 Splatnost ceny pln ění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ě , pokud nebude obsahovat
náležitosti stanovené právními p ředpisy č i na faktu ře budou uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k
faktu ře nebude p řiložen originál dodacího dokladu. Objednatel je v takovém p ř ípadě oprávněn, nikoliv
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však povinen, fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lhů ty splatnosti vrátit. Nová lh ů ta splatnosti ceny pln ění v
délce dvaceti jedna (21) dn ů počne plynout ode dne doručeni opravené faktury - da ňového dokladu
Objednateli.

2.10 Daň z p řidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty,
ve znění pozdějších p ředpis ů , ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.11 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v
této m ěně .

	

3.

	

DODÁNÍ PŘEDM ĚTU PLN ĚNÍ SMLOUVY

	3.1

	

Místem plněni je sídlo Objednatele. Dohodnou-li se na tom ob ě smluvní strany, m ůže Zhotovitel
poskytovat služby v souladu s touto smlouvou prost řednictvím dálkového p řístupu.

	

3.2

	

P ředmět plněni musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí odpovídat právním
p ředpis ům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v České republice.

	

3.3

	

Předmět plněni lze považovat za dokon čený pouze v p ř ípad ě , že:

a) nemá žádné vady;

b) je způsobilý k ú čelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné zakázky, smlouvy, dokument ů
p ředaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;

c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouv ě a vlastnosti, které Objednatel o čekává
s ohledem na povahu p ředmětu plnění.

3.4 P ředmět plněni musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé u obdobných
produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti
bezpečnosti a provozu informačních a komunika čních technologií.

3.5 Vzhledem k tomu, že p ředmě t plnění zahrnuje poskytnutí služby, použijí se p ředcházející ustanovení
přiměřeně ; služby musí spl ňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají být podle
smlouvy poskytovány.

3.6 P ředmět plnění musí být p ředán jako celek; p ředáni a převzeti předmětu plněni po částech je vyloučeno.
Plnění dle položek 1. až 5. a plnění dle položek 11. až 13. p ř ílohy Č . 1 této smlouvy se p řitom považují za
dva samostatné celky a každý z těchto obou celků bude tedy p ředán a placen samostatně .

3.7 Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funk čnímu celku p řiloženy
doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použiti a p řípadná další nezbytná dokumentace (nap ř .
prohlášeni o shod ě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými
zákony a p ředpisy, prohlášení o respektováni environmentálních požadavk ů daných platnými závaznými
předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.

	

3.8

	

P ředáni předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem
Objednatele v místě plnění.

	

3.9

	

Zhotovitel je povinen p ředat Objednateli i ty části p ředm ětu plněni, která nejsou hmotnou věcí. Ustanoveni
o p ředání se vztahuji i na nehmotné části p ředmětu plnění.

	

4.

	

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPE Č Í ŠKODY

	4.1

	

Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (nap říklad licenci k užiti po č ítačového programu)
dnem převzetí p ředmě tu plněni Objednatelem.

4.2 Objednatel je oprávn ěn užívat p ředmět plněni od data jeho p řevzetí, které bude potvrzeno dodacím
dokladem o dodávce č i službě oprávněným zástupcem Objednatele v míst ě pln ění a nebezpečí škody na
p ředmětu plnění p řechází na Objednatele p řevzetím tohoto plněni. Za užití p ředmětu plnění podle první
věty se však nepovažuje jeho ověřování a testováni.

	

5.

	

SANKCE - SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

5.1 V p ř ípadě prodleni Zhotovitele s pln ěním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy č i právních
p ředpisů má Objednatel právo uplatnit v ůč i Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin
procenta) z celkové ceny p ředmě tu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodleni.

	

5.2

	

Smluvní pokuta je splatná ve lhů tě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhrad ě .

	

5.3

	

Započteni smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

	

5.4

	

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši.
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5.5 P ři nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu Objednatelem je
Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení úroku z
prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí na řízením vlády
Č . 351/2013 Sb., kterým určuje výše úroků z prodleni a náklad ů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a č lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního v ěstníku a ve řejných rejst ř íků právnických a fyzických osob, v
platném zn ění.)

5.6

	

Jakékoliv omezováni výše p ř ípadných sankci ze strany Zhotovitele se nep ř ipouští.

5.7 Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodleni svých závazk ů v rozsahu, v jakém je prodlení
způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě neposkytnuti
požadované sou činnosti vymezené ve smlouvě .

5.8

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

6. NÁHRADA ŠKODY

6.1 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením povinností
vyplývajících ze smlouvy č i právních p ředpis ů . Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené
porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním č inem a škody vzniklé v
d ůsledku vad plněni.

6.2

	

Omezení výše či druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

6.3

	

Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

7. OCHRANA INFORMACÍ

7.1 Obě smluvní strany berou na v ědomi, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob ě
zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu
Zadavatele, a to bez časového omezeni.

7.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám d ůvěrné informace (jak
jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpis ů , není tímto ustanovenim dot čena.

7.3

	

Za d ůvěrné informace se považuji veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Objednatele;

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení
§ 152 zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů .

7.4

	

Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpis ů ;

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak, než porušením právních povinností
ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před p řijetím těchto informaci od
Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z
jiných d ůvodů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku ml čenlivosti t řetí stranou, jež
rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

7.5 Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podminky odst. 3 výše, i když byly
získané náhodn ě nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí
strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.

7.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvě rné informace druhé strany bez
jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto
informaci. Zhotovitel je povinen zabezpe čit veškeré d ůvě rné informace Objednatele proti odcizení nebo
jinému zneužití.

7.7

	

Zhotovitel se zavazuje, že d ůvě rné informace užije pouze za ú čelem plnění této smlouvy. Jiná použiti
nejsou bez p ředchozího písemného svolení Objednatele p ř ípustná.

4



4 Smlouva o dílo - „Technická podpora migrace agend"CVPAREX

7.8

	

Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a respektováním
práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

7.9

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od skon čení záru ční doby.

7.10 Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazků vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel oprávn ě n
vypovědě t ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.

7.11 V př ípadě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinnosti vyplývajících z tohoto č lánku, je
druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 K č (slovy: jedno sto
tisíc korun českých) za každý pfipad porušeni.

8.

	

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

8.1

	

Smlouva se uzavírá na dobu urč itou, a to od data podpisu smlouvy do 31. července 2014.

8.2 Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skon čí nejpozději uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto
č lánku. Uplynutim doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neur č itou, práva
z vadného plnění, povinnost ml čenlivosti a další ustanoveni smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i
po zániku smluvního vztahu.

8.3

	

Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit p řed uplynutím doby uvedené v odstavci 1 tohoto
č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními p ředpisy.

8.4

	

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této smlouvě a dále z d ůvod ů
uvedených v zákon ě , zejména v p řípad ě podstatného porušení smlouvy.

8.5

	

Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude
ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými ú č inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

8.6

	

Za podstatné porušeni smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze strany
Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu pln ění o vice jak 30 kalendá řních dni po termínu pln ěni;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhů tě 30 kalendá řních dni od
jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů Zhotovitelem (zejména p ředpisů
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpečnost apod.);

e) jiné porušeni povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendá řních dní od
doručeni výzvy Objednatele.

8.7

	

Za podstatné porušeni smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupeni smlouvy ze strany
Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30 kalendá řních dní,
p řičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou č innosti o vice než 30 kalendá řních dní od prokazatelného
doručeni písemné výzvy Zhotovitele.

8.8 V p ř ípadě odstoupeni podle tohoto č lánku odst. 6 písm. a), b), d) č i e) je po marném uplynuti p říslušné
30denní lh ůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankci ze
strany Zhotovitele.

8.9 Odstoupení je možné i v p řípad ě , že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel je v p řípadě
odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit
pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nespln ěna. V p řípadě částečného odstoupeni od
smlouvy se cena p ředmětu plněni snižuje o částky p ř ipadající na plnění, která v důsledku odstoupení
Zhotovitel není povinen provést č i poskytnout. V p ř ípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu p ředm ětu plněni (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plněni, která nejsou dotčena odstoupením.

8.10 Objednatel má v p ř ípadě odstoupení Objednatele od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody a na
náhradu prokazatelných nákladů , které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěním náhradního plnění.
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8.11 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení této
smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.

8.12 V p ř ípadě částečného odstoupeni od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti ohledn ě těch částí
p ředmě tu pln ění, které nejsou dotčeny odstoupením.

8.13 V p ř ípad ě částečného odstoupeni od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních
dn ů od prokazatelného doru čení oznámeni o odstoupeni p ředat Objednateli ty části p ředm ětu plněni,
které nebyly dotčeny odstoupením, včetně p ř ípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k
dokončení p ředmětu plněni Objednatelem č i t řetími osobami.

8.14 V p ř ípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon č it p ředmět plněni sám
nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použit za tímto účelem veškeré části p ředmě tu
plněni, které nebyly dotčeny odstoupením.

8.15 Smluvní vztah skon č í dnem doru čení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran ě , nebo
dnem uvedeným v oznámení.

8.16 Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončeni smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká
práva na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospě l, práva na náhradu škody
vzniklé z porušeni smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochran ě informaci ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu
řešení sporů .

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět pln ění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby
nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný
závazek ve prosp ěch t řetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmě tu plněni. V p ř ípadě , že
bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Zhotovitel své oprávn ění jej
instalovat. V p ř ípadě porušeni tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpov ědný za p řípadné
následky takového porušení, p ř ičemž právo Objednatele na p ř ipadnou náhradu škody a smluvní pokutu
zůstává nedotčeno.

9.2 Jsou-li součástí p ředmětu plnění podle této smlouvy poč itačové programy č i jiné výsledky činnosti
chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „Licencované materiály'),
platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto č lánku.

9.3

	

V p ř ípadě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo t řetích stran,
poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt ů nevýhradní licenci.

9.4 K částem Licencovaných materiál ů , které byly Zhotovitelem vytvo řeny č i upraveny na objednávku
Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávn ěn tyto části
Licencovaných materiál ů upravovat, a to p řípadně i prost řednictvím t řetích osob.

9.5 V p ř ípadě , že p ředmět pln ěni podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen nebo p ředán Objednateli
včas nebo dojde k částečnému odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávn ěn
p ředmět plnění dokonč it, a to i prost řednictvím t řetích osob.

9.6

	

Licence podle výše uvedených ustanoveni se ud ě luje pro všechny zp ůsoby užití, Objednatel však není
povinen licenci využít.

9.7

	

Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čeni podpory č i jiných služeb poskytovaných
Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

9.8 Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy včetně Licencovaných
materiálů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím v p ůsobnosti Objednatele a v tomto
rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dot čena omezeni rozsahu licence na základ ě
počtu oprávn ěných uživatel ů či současných p řístupů stanovená v této smlouv ě .

9.9

	

Cena p ředmě tu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí licence k užití Licencovaných
materiálů , které budou jeho sou částí.

9.10 Je-li k užiti p ředm ětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně ši řitelného software (tzv. freeware),
platí následující ujednáni:

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji p ři předání p ředmětu plnění Objednateli zpracovat a p ředložit
Objednateli p řehled voln ě ši řitelného software s uvedením autora (poskytovatele), licen čního
modelu a p ř ipadných omezení, která se na užívání takového software vztahuji. P řehled podle
p ředchozí vě ty musí být p řiložen k p ředávacímu protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředm ě tu plnění včetně volně ši řitelného software stejn ě , jako by volně
ši ř itelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za funkčnost p ředmětu plněni
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jako celku a použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejich
p ř íloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiálům bude
Objednatel oprávn ěn bezplatně užívat voln ě ši ř itelný software v rozsahu nezbytném k plnému
využití p ředmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody
a náklady, které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatn ěni práv t řetich osob souvisejících s voln ě
ši řitelným software, který je nezbytný k užiti p ředm ětu plnění dle této smlouvy.

9.11 Pokud je sou části p ředmětu plněni dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván společně
s hardware, nap ř íklad firmware nebo tzv. OEM software, plati následující ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užiti software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním standardním produkt ům nebo samostatně
dodávaným produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém p řípadě součástí
ceny hardware, se kterým je software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém
odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Objednateli licenci k software dodávanému
spolu s hardware.

9.12 V p ř ípadě , že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Zhotovitel jeho
plnou kompatibilitu s hardwarem Objednatele uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci.

10. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Tato smlouva se ř idi právním řádem České republiky.

10.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušeni, ukon čení nebo
neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ODSTRAN ĚNÍM VADY PŘEDM ĚTU PLN ĚNÍ

11.1 Zhotovitel poskytuje na p ředmět plněni specifikovaný ve smlouv ě záruku za jakost v délce trvání dvaceti
čty ř (24) měsíců ode dne p ředání dokončeného a funkčního p ředmětu plnění Objednateli. Vyplývá-Ii ze
smlouvy č i prohlášeni o záruce delší záru ční doba, platí taková delši záruční doba. P ředcházející věta
plati i v p řípadě , že delší záru ční doba vyplývá z prohlášení č i sdě lení výrobce č i dodavatele p ředmětu
plnění.

11.2 Záruční doba ve vztahu ke službám běží ode dne poskytnutí takových služeb.

11.3 Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plněni do 5 dn ů od
prokazatelného nahlášeni vady. Závažné závady bude Zhotovitel řešit neprodleně . Zhotovitel je povinen
vady odstranit opravou, vým ěnou nebo op ětovným provedením vadné části p ředmětu pln ění nebo jiným
způsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby Objednatele.

11.4 V p řípadě prodlení Zhotovitele s pln ěním práv Objednatele z vad p ředmětu plnění je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku 5 (Sankce - smluvní pokuta a úrok z
prodleni).

11.5 Pokud Zhotovitel vady neodstrani ve lh ů tě uvedené v odst. 3 tohoto č lánku, je Objednatel oprávně n
uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo
prost řednictvím t řetich osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti
s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo Objednatele na
odstoupeni od smlouvy.

11.6 Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředm ět plnění bude v souladu s touto smlouvou a
podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a
vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a dodacím listem a za použitelnost p ředmětu plnění
pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p ř íloh.

11.7 Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími vn ějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředm ětu pln ění provedenými Objednatelem č i třetí stranou nad rámec
úprav schválených Zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci p ředmě tu pln ěni;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí p ředmětu plněni, s výjimkou
p ř ípadů , kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové zm ěny byly uvedeny v dokumentaci
p ředmětu plněni;

c) obsluhou ze strany Objednatele č i t řetích osob, která je v rozporu s dokumentaci p ředmě tu pln ěni;
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d) užitím p ředmětu plněni, které je v rozporu s dokumentaci p ředm ětu plněni.

11.8 Pro uplatnění vad p ředm ětu plnění neplatí § 2618 NOZ. Objednatele je oprávn ěn uplatnit vady p ředmětu
plnění u Zhotovitele kdykoliv během záru ční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil
nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybnosti se sjednává, že akceptací p ředmětu plněni nebo jeho části
neni dotčeno právo Objednatele uplat ňovat práva z vad p ředmětu pln ěni, které byly zjistitelné, ale zjištěny
nebyly, v průběhu akceptace.

11.9 Pokud Objednatel nem ůže p ředmě t plněni nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o
dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ěni Zhotovitelem.

11.10 Na díly vym ěněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto č lánku.

11.11 Právy vyplývajícími z tohoto č lánku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva Objednatele z vadného
plněni vyplývající z právních p ředpis ů .

11.12 Veškeré požadavky Objednatele vyplývající z poskytnuté záruky budou u Zhotovitele uplatn ěny zp ůsobem
uvedeným v p ř íloze č . 2 této smlouvy.

12. ZM ĚNY SMLOUVY

12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo dopl ňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto
označovanými a č islovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná
ujednání jsou neplatná.

13. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
(uložené Usnesením vlády 6.46512010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní techniky)

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že v p řípadě požadavku Objednatele zajisti technickou podporu po uplynuti
záru ční doby a to minimálně 2 roky od jejího skon čeni. Konkrétní podmínky poskytování této technické
podpory budou mezi smluvními stranami sjednány v návaznosti na objednávku technické podpory
Objednatelem.

13.2 Zhotovitel se zavazuje k zajištěni sbě ru a likvidace použitého elektroza řízení nebo jeho dalšího použití a to
nejen poptávaného elektroza ř ízení, ale i elektroza řízení, které je touto ve řejnou zakázkou nahrazováno.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.2 Podpisy smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prost ředky u obou smluvních stran s náležitostmi
stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro vyloučeni pochybností se
sjednává, že smlouva m ůže být podepsána oboustrann ě v listinné podobě nebo oboustrann ě v
elektronické podobě .

14.3 Zhotovitel není oprávn ěn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy č i v souvislosti s touto
smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na t řetí osobu ani
uč init jakékoliv právní jednání, v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu č i p řechodu práv č i povinností
vyplývajících z této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.4 V p ř ípadě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné či neúčinné,
nezpůsobuje tato skute čnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem
nejvíce účelu neplatného č i neúč inného ustanoveni.

14.5 Nedílnou součásti této smlouvy jsou její následující p řílohy:

P říloha 1 - Rozsah prací a harmonogram

P říloha 2 - COMPAREX CZ Servicedesk - Evidence požadavk ů

14.6 V p řípadě rozporu této smlouvy a jejich p říloh mají vždy p řednost ustanoveni smlouvy.

14.7 Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ěni
pozd ějších p ředpis ů (dále jen „ZVZ'), p ředkládat Objednateli podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam
subdodavatelů , ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v
p ř ípadě významné ve řejné zakázky vice než 5 % a) z celkové ceny ve řejné zakázky, nebo b) z části ceny
ve řejné zakázky uhrazené ve řejným zadavatelem v jednom kalendá řním roce, pokud doba plnění ve řejné
zakázky p řesahuje 1 rok, a to 60 dn ů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendá řniho
roku v p řípadě , že pln ění smlouvy p řesahuje 1 rok.

14.8 Zhotovitel je dále povinen dodat jako p řílohu uvedenou v p ředchozím odstavci seznam vlastník ů akcii,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh ů tě 90 dnů p řed
dnem p ředloženi seznamu subdodavatel ů .
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14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

14.10 Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů , které upravuje, a
nahrazuje veškerá p ředcházející ujednáni a dohody v této p ředm ětné věci, at' už ústní č i písemné.

dne /!..3:ů014

Zhotovitel:

V Praze,

Objednatel:

V	 f , 54'	 dne ....3..^°..:/z/

Podpis oprávněného zástupce

	

Podpis oprávněného zástupce

7
.................................
COMPAREX CZ s.r.o.

Ing. Mgr. Petr Dupák, MBA

Jednatel

COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2508/33a, 160 00 Praha E
DIČNAT: CZ63077124

	

(1)

	 .̂..
Česká republika-Míniste tvo financí

Ing. Lud ěk Novotný

Ředitel odboru 33 - Ř ízení a provoz
ICT resortu

3V'111i11storstVU 111114.,.

116 10 PRAHA I -Letenr:. •

-29-
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PŘ ÍLOHA Č . 1

ROZSAH PRACÍ A HARMONOGRAM

Práce jsou rozd ě leny na dvě samostatně fakturované části. První s položkami 1. až 5. a druhá s položkami 11. až
13. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci druhé části.

Lh ů ty v harmonogramu jsou stanoveny jako po čet pracovních dni trvání realizace po podpisu smlouvy a
vzájemné dohodě obou smluvních stran (body 1. až 5.), respektive jako po čet pracovních dní trváni realizace po
výzvě k realizaci (body 11. až 13.).

č innost harmonogram
1. Konfigurace dvou logických domén na oba cílové servery T4-4. Prvni LDom s clusterem a

Solaris

	

zónou

	

(kontejnerem)

	

dle

	

licenčních

	

podmínek.

	

Druhý

	

LDom

	

se

	

Solaris

	

zónou
(kontejnerem).

+1

2. Návrh optimálního finálního rozd ě leni datových prostor pro ZFS (zvol vs. lvm raw). Použití
klonů vs. snapshotů .

+2

3. Vytvo řeni datových prostor agendy ARES na novějším diskovém poli USP-V a p řipojeni
k cílovým serverům.

+3

4. Instalace aktuální verze opera čního systému Solaris 10, SC (Sun Cluster 3.3), patch ů ,
instalace Oracle VM (Virtual Manager) a CCI (Command Control Interface pro komunikaci
s diskovým polem) na oba cílové servery T4-4.

+5

5. Konfigurace interní sítě mezi cílovými servery a doménami pro p řenos dat.
Verifikace a p ředání

+6

6. Migrace provozního prost ředí agendy ARES do virtuální zóny clusteru T4-4 - zajisti
zadavatel.
7.

	

P ř íprava

	

skriptů

	

na

	

kopírování

	

po řizovacího

	

prost ředí

	

agendy ARES

	

na

	

vystavovací
prost ředí agendy ARES - zajistí zadavatel.
8. Testování funkčnosti provozního prost ředí agendy ARES a p ř ípadné zátěžové testy - zajistí

zadavatel ve spolupráci s dodavatelskou firmou.
9. Aktualizace provozního prost ředí agendy s ohledem na termíny zpracování dat agendy -

zajisti zadavatel.
10. P řevod zpracování dat agendy ARES na nové prost ředí - zajistí zadavatel ve spolupráci
s dodavatelskou firmou.

výzva

11, Zprovozn ěni plně automatického klastru pro ARES - Informix db bude „zapouzd řena" do
HA kontejneru a bude migrovat mezi klastrovanými T4-4 LDomy.
Verifikace a p ředání

+3

12. Reinstalace operačního systému Solaris 10 a Sun Cluster na serveru M5000, p ř ipojení na
novější diskové pole USP-V a do clusteru cílových server ů T4-4. P říprava Solaris kontejnerů
pro zbylé agendy. Kontejnery budou moci migrovat mezi doménou na M5000 a LDomem na T4-
4.

+5

13. Dokumentace skutečného provedení +7
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PŘ ÍLOHA Č . 2

COMPAREX CZ Servicedesk - Evidence požadavk ů
Kontakty, procedury hlášení incident ů , eskalační proces, SLA

1. COMPAREX CZ Servicedesk - Kontakty

Pracovní doba Po-Pá 8:00-18:00	 Telefon:+420 2333 23337

Mimo pracovní dobu	 Telefon:+420 602278480	 _

Všechny servisní požadavky musí být potvrzeny

	

Email: servicedesk(a.comparex.cz
emailovou zprávou na adresu nebo faxovou zprávou

	

Fax: +420 22432 2292
nač íslo:	

E-mail pro vytvo ření servisního požadavku 	 _itsmacomnarex-droup.com

URL adresa WEB aplikace 	 https://helpdesk.comparex.cz

2.	Ohlášení požadavku telefonem

Požadavek na službu nebo řešeni závady bude ohlášen telefonicky oprávněným zástupcem zákazníka na
COMPAREX CZ Servicedesk s uvedením základních informací o požadované služb ě nebo dotčeném hardware č i
software a stručným popisem, v p řípadě závady p ředevším zákazník uvede:

• jméno a kontakt na osobu řešící problém na straně zákazníka,

• závažnost vady - dopad na produkci - Priorita,

n označení HW, SW

n S/N vadného HW,

• datum a čas zjištění vady,

n p ř ipadné další podrobnosti pot řebné k vy řešeni problému.

Pro zaslání p řípadných dalších podrobnosti nebo informaci (nap ř. logy za řízení nebo operačních systém ů ,
výstupy z diagnostických nástroj ů , aplikaci, atd.) je možné využit jednoho z následujících zp ůsobů :

1.

	

zaslat informace jako p řílohu emailové zprávy na adresu: servicedeskAcomparex.cz s uvedením
p řidě leného evidenčního čísla požadavku v P ředmětu zaslaného emailu,

2. zaslat informace na "upload" server COMPAREX CZ pomocí rozhraní WWW na url
https://ghost.comparex.cz/phpfm nebo pomoci rozhraní FTP na url ftp://ghost.comparex.cz . Každý zákazník
obdrží v p ř ípadě pot řeby uživatelské jméno a heslo pro p řihlášení k těmto službám a k zajištění p řístupu
k p ředávaným informacím.

3.	Ohlášení požadavku WEB aplikací

Požadavek na službu nebo řešení závady bude ohlášen oprávn ěným zástupcem zákazníka pomocí WEB
aplikace COMPAREX CZ Servicedesk na adrese:
https://pob.comparex-qroup.com/prd02 en/scripts/isafcgi.dll/pobweb/WSIGNON.EULOGON

Oprávněná osoba zákazníka obdrží p ň začátku poskytováni služby p řihlašovací jméno a p řístupové heslo do
aplikace pro evidenci požadavk ů na poskytnutí služeb nebo podpory. V této aplikaci je možné vytvá řet
požadavky, sledovat průběh jejich řešení, změny stavů a zaznamenávat p řipomínky k řešení požadavk ů .

4.	Ohlášení požadavku emailem

Požadavek na službu nebo řešení závady bude ohlášen emailem oprávněným zástupcem zákazníka na
COMPAREX CZ Servicedesk s uvedením základních informací o požadované služb ě nebo dotčeném hardware č i
software a stručným popisem. Požadavek bude zaslán na e-mail adresu: itsmAcomparex-group.com s uvedením

11



Smlouva o dílo - „Technická podpora migrace agend"C4VAPAREX

0

stručného popisu požadované služby nebo závady v P ředm ětu e-mailové zprávy a detailní informace uvede
zákazník do tě la zprávy:

jméno a kontakt na osobu řešící problém na straně zákazníka,

závažnost vady - dopad na produkci - Priorita,

označeni HW, SW

SIN vadného HW,

n datum a čas zjištění vady,

• p řípadné další podrobnosti pot řebné k vyřešení problému ....

Po zaslání informaci emailem založí COMPAREX Servicedesk požadavek na službu a informuje zákazníka o
prů běhu řešeni.

Pro zaslání p řípadných dalších podrobností nebo informací (nap ř. logy za řízení nebo operačních systémů ,
výstupy z diagnostických nástroj ů , aplikací, atd.) je možné využít jednoho z následujících zp ůsob ů :

1. zaslat informace jako p řílohu emailové zprávy pro založení požadavku,

2. zaslat informace jako p řílohu emailové zprávy na adresu: servicedesk(@comparex.cz s uvedením
p řidě leného evidenčního čísla požadavku v P ředmětu zaslaného emailu,

3. zaslat informace na "upload" server COMPAREX CZ pomocí rozhrani WWW na url
https:llghost.comparex.czlphpfm nebo pomoci rozhraní FTP na url ftp://ghost.comparex.cz . Každý zákazník
obdrží v p ř ípad ě pot řeby uživatelské jméno a heslo pro p řihlášení k těmto službám a k zajištění p řístupu
k předávaným informacím.

5.

	

Eskalační procedura na stran ě COMPAREX CZ

Pro zajištěni bezproblémového řešeni servisních p ř ípadů je určena služba COMPAREX CZ Servicedesk
s kontakty uvedenými výše. V p řípadě , že zákazník má pochybnosti o zp ůsobu řešení problému, je možno využít
následujících kontaktních osob pro eskalaci řešení na straně COMPAREX CZ:

Po řadí

	

Kontakt Osoba

	

Telefon P říč ina eskalace

1

	

COMPAREX Hot-
Line

Hotline +420 233 323 337 Problém u zákazníka

+420 602 278 480

Manager Support
Services

Marek Doležal +420 724 035 531 Opožděný nástup k řešení
problému, nedostupnost zdrojů ,
nedostupnost náhradních dílů

Services Manager Martin Lustig +420 602 211 815 1 Nedostupnost zdroj ů , nedostupnost
náhradních díl ů , nevy řešení

oblému v daném čase.
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